Ansøgninger til landsbypuljen 2021
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Landsby
St Salby
Stubberup
Højelse
Gørslev
Gørslev
Højelse
Lidemark
Højelse
Hegnede

Projekt
Branddam til gadekær – (fortsat projekt)
Asfalteret sti, samlebrønd og vejbump
Blomster, mindre stråtag/tagdækning på infoskilt og to sejl
Borde og pop-up pavilloner
Musikarrangement i forsamlingshuset
Forskønnelse af området omkring skolen
Forskønnelse omkring forsamlingshuset
Lyskoncert allehelgensaften
Hjertestarter
I alt

Ansøgt
170.000 kr.
121.640 kr.
29.800 kr.
26.670 kr.
13.800 kr.
34.500 kr.
27.000 kr.
22.400 kr.
40.000 kr.
485.810 kr.

Forslag til fordeling
175.000 kr.
96.640 kr.
Det ansøgte
Det ansøgte
Det ansøgte
Det ansøgte
Det ansøgte
Det ansøgte
35.000 kr.
460.810 kr.

Alle ansøgninger en gengivet herunder i forkortet udgave. For yderligere oplysninger og argumentation henvises til et samlet
dokument med ansøgningerne i fuld version.

Nr.

Afsender

Ansøgning

1

ETK v. Henrik Lerdorf Fra Branddam til gadekær
for St Salby Landsby Landsbyen ansøgte om 80.000 kr. i 2018 og fik tildelt 75.000 kr. fra landsbypuljen til at
renovere gadekæret. I denne runde ansøges der om 170.000 kr. til at gøre projektet
færdigt. Tre af brinkerne ned til vandhullet bliver fornyet for at fremme biodiversiteten.
Der laves et trædæk med plads til bordebænkesæt, med et trin ned til en bro langs
vandkanten med plads til bordebænkesæt og en aktivitetsplads, som adskilles fra ppladsen af sten. Projektet er blevet § 3 godkendt efter Naturbeskyttelsesloven.
Forvaltningens kommentarer
St. Salby modtog tilsagn om støtte fra landsbypuljen i 2018 på 75.000 kr. Projektet viste sig
dog vanskeligt at gennemføre pga. trafiksikkerhedsudfordringer ved at fjerne eksisterende
trådhegn. ETK har i år indgået dialog på ny med repræsentant fra landsbyen og ansøger
derfor om yderligere midler til at gennemføre den ønskede forskønnelse af gadekæret.

2

Stubberup
Grundejerforening v.

Ny asfalt på sti, en dertilhørende samlebrønd, og fem vejbump

Beløb
170.000
Forvaltningen
indstiller, at tildeles
175.000 kr., så
finansieringsbehove
t på 250.000 kr.
dækkes.

121.640 kr.

1

sekretær Michael
Siltan Koch

Grundejerforeningen ønsker at forny belægningen på en sti, som forbinder beboelsesområdet
på Krogvej med Lammestrupvej. Stien er plaget af ukrudt.
Samlebrønden midt på stien kræver udskiftning, da overskydende regnvand er begyndt at
løbe ind på de omkringliggende ejendomme.

Forvaltningen
indstiller, at der
tildeles 96.640 kr.,
og at der ikke
tildeles midler til
vejbump.

Krogvej har set en stigning i antallet af varebiler under nedlukningen som følge af
coronaepidemien. Området har en del småbørnsfamilier, som ofte leger på vejen. For at skabe
mere trygge rammer, ansøges der om fem fartdæmpende vejbump til Krogvej.
Budget
Asfalt og samlebrønd 42.640 kr. + 54.000 kr.
5 fartdæmpende vejbump i alt 25.000 kr.
Forvaltningens kommentarer
Stien ejes er Stubberup Grundejerforening. Vejmyndigheden har vurderet, at det er op til
ejer at acceptere projektet. Formelt kræver det en tilladelse jf. Lov om private fællesveje,
men hvis det udføres korrekt, har vejmyndigheden ingen bemærkninger.
Krogvej ejes også af Stubberup Grundejerforening. Vejmyndighed af udtalt, at vejbump
skal godkendes af vejmyndigheden samt af politiet. Der skal derfor fremsendes en konkret
ansøgning herom.
Forvaltningen vurderer, at der ikke bør tildeles midler til vejbump, og at det bør overvejes
om man generelt skal give midler til renovering af private fællesveje.
I ansøgningen nævnes der flere forskellige beløb til projekterne. Der er vedhæftet et
overslag på asfaltering på 42.640 kr. (ekskl. moms) og indskrevet med kuglepen ’plus
54.000 kr.’. I mail for ansøgningen står der 54.000 kr. til asfalt og samlebrønd samt
25.000 kr. til vejbump. Forvaltningen har sat det ansøgte beløb til de tre nævnte tal – dvs.
i alt 121.000 kr.
Forvaltningen skal kontaktes forud for gennemførelsen.
3

Højelse Landsbylaug
v. forkvinde for

Nye blomster, renovering af stråtag og to sejl til overdæk af bordbænkesæt
Højelse fik i 2020 tildelt penge fra landsbypuljen til at plante blomster ved byskiltene. Da de
fik anlagt fibernet hen over vinteren, gik 1/5 af løgene til spilde, og derfor vil de gerne søge

29.800 kr.

2

bestyrelsen Maja
Langhorn

om midler flere løg. Beboerne mødes to gange om året for at vedligeholde området omkring
Tingstedet.
De ønsker også at renovere det gamle stråtag på deres informationstavle, da det er slidt og
resulterer i forrådnelse af træværket nedenunder.
Der ansøges også midler til to sejl, som de kan overdække bordebænkesættene ved
Tingstedet med de dage det regner. Pælene til de to sejl beplantes med klatreplanter.
Budget
800 påskeliljeløg, 800 tulipanløg, 800 aflantuneseprydløg og 500 krokus i alt 4.000 kr.
Stråtag og mynning (3m2) 8.000 kr.
2 sejl inkl. 6 pæle, støbning og ophæng i alt 16.000 kr.
Beplantning til de 6 pæle (klatreplanter) i alt 1.800 kr.
Forvaltningens kommentarer
Forvaltningen har ingen bemærkninger til projektet.

4

Gørslev IF v.
bestyrelsesmedlem
Morten Smed

Borde og pop-up pavilloner
Gørslev IF ønsker midler til at indkøbe seks bordebænkesæt og seks pavilloner, som kan
bruges til diverse udendørs fællesarrangementer i området. Bordebænkesættene vil stå
fremme på idrætspladsen til fri afbenyttelse (flyttes efter behov), og pavillonerne vil kunne
lånes af foreningen.

26.670 kr.

Budget
6 bordebænkesæt i alt 16.170 kr.
6 pavilloner i alt 10.500 kr.
Forvaltningens kommentarer
Forvaltningen har ingen bemærkninger til projektet.
5

Gørslev
Forsamlingshus v.
bestyrelsesmedlem
Susanne Qwist

Musikarrangement i forsamlingshuset
Der ønskes midler til at dække udgiften til jazzbandet Paul Harrison Band, som skal give en
koncert i forsamlingshuset. Formålet er at fastholde det gode fællesskab (arrangementet
henvender sig til alle). Arrangementet organiseres af frivillige - gæsterne betaler for
servering.

13.800 kr.

Budget
Band 13.800 kr.
3

Forvaltningens kommentarer
Forvaltningen har ingen bemærkninger til projektet.
6

Højelse Skole v.
formand for
bestyrelsen Sille
Haahr-Aasmul

Forskønnelse af området omkring Højelse Skole
Der ansøges om at forbedre området omkring skolen til gavn for både elever, lokale og
turister. Der ønskes bordebænkesæt af genbrugstræ, som sættes på skolens område til fri
afbenyttelse. De vil dertil gerne plante buske omkring borde og bænke, der skal fungere som
rumdelere. Derudover vil skolen plante blomster for at forskønne arealerne. Dette gøres som
en del af et fællesskabs- og bæredygtighedsarrangement hvor elever, forældre og naboer skal
være med til at plante løgene. I den forbindelse søges der også om penge til forplejning.

34.500 kr.

Budget
2000 krokusløg, 1000 påskeliljeløg, 1000 tulipanløg og 1000 aflantuneseprydløg i alt 4.500 kr.
3 bordebænkesæt i genbrugstræ i alt 20.000 kr.
Buske til rumdeling i alt 5.000kr
Arrangement 5.000 kr.
Forvaltningens kommentarer
Forvaltninger bemærker, at ansøgere skal cleare beplantning af løg med ETK
7

Lidemark Bylaug v.
Børge Johnsen,
Lidemark
Forsamlingshus v.
formand Flemming
Bordrup, v. Kenn
Klinthøj

Fællesskabsaktiviteter samt forskønnelse af udendørsarealer ved
forsamlingshuset
Der ønskes en lærketræsterrasse og en pizza-/brødovn i forlængelse af fyrrummet, som
Lidemark fik penge til fra puljen i 2020. Pizzaovnen skal bl.a. bruges som en læringsproces i
hvordan man kan lave sin egen ovn.

27.000 kr.

Derudover ansøges der om surbundsplanter (delvis spiselige) og barkflis til beplantning på
området omkring den tildækkede sø (ligger på forsamlingshusets matr. 25a Lidemark By) og
de våde græsarealer (området er på ca. 115m 2). De påtænker evt. at tilføje lidt muld, uden
spagnum - dog hovedsageligt med barkflis som bunddække. Dele af området ligger indenfor
en kommunal matrikel.
De ønsker at lægge muld og plante spiselige buske og træer på 33 meter af skel på stikvejen
matr. 7a Lidemark By (Lidemarksvej 66), som skal mindske problemer med ukrudt. Området
afgrænses af mellemstore kampsten ud mod forsamlingshusets parkering/perlesten.
I skel mellem forsamlingshuset og matr. 8e Lidemark By (Lidemarksvej 62) er der et gammelt
4

hvidt rækværk, som er gået i forrådnelse. Det vil man gerne udskifte med et lokalt produceret
rækværk i douglastræ.
Budget
Lærketræsterrasse (15m2) inkl. strøer/skruer 5.000 kr.
Pizzaovn 6.000 kr.
Surbundsplanter og barkflis i alt 6.000 kr.
10m2 muld inkl. transport 5.000 kr.
Mindre rækværk i douglastræ 5.000 kr.
Forvaltningens kommentarer
Forvaltningen bemærker, at man skal være opmærksom på rækværket i skel til Lidemark
62. Det skal godkendes af de berørte ejere.
Derudover skal det også undersøges, om der er problemerstillinger i forhold til at plante
ved den tildækkede sø og de våde græsarealer. Kommunen ejer en del af området, og
derfor skal ETK høres inden projektet gennemføres.
8

Højelse landsby v.
Maja Langhorn

Lyskoncert på Allehelgensaften
Der ønskes midler til at afholde en koncert med kunstlys på en af Højelse Kirkes facader.
Koncerten danner også ramme om sang, musik og tale fra præst eller andre.

22.400 kr.

Koncerten varer ca. 30-45min og vil starte omkring kl. 16.30.
Budget
Leje af lamper og sende/modtagerboks i alt 10.900 kr.
Leje af mixerpult 1.500 kr.
Evt. programmør 2.000 kr.
Transport af udstyr 2.000 kr.
Håndholdte lyskilder 500 kr.
Honorar lysdesigner 7.500 kr.
Forvaltningens kommentarer
Ansøger skal kontakte stiftet til projektet.
9

Hegnede v. Søren
Jensen på vegne af
borgerne

Hjertestarter
Borgerne i Hegnede ønsker at opsætte en hjertestarter udendørs på en privat ejendom
beliggende på Hegnedevej 1. Der ansøges om midler til både etablering og drift. De ansøgte

40.000 kr.

5

midler skal dække driftsomkostninger over en periode på 10 år.
Budget
Køb, installation, brugerkurser (inkl. 500 kr. årligt i batterier og strøm over 10 år) i alt 40.000
kr.
Forvaltningens kommentarer
Forvaltningen bemærker, at der skal findes en anden placering til hjertestarteren, idet der
er ansøgt om en placering på privat grund. Det bemærkes at der ikke bør bevilliges midler
til drift.

Forvaltningen
indstiller, at der
tildeles 35.000 kr.,
og at der ikke
tildeles midler til
drift.

6

